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החי
האמצעים את מקדשת מטרהה

 בית־חרושת בעלי ביקשו תל־אביב, ף*
העי כה מודעה פירסמו שותף, מקומי

 ביצור הכנסיה, באישור עוסק, מפעלם כי ו ן
 קדושות. למטרות ירדן מי ויצוא

לילה צפורי* ¥ ¥
 שתי לחזור איחרו כאשר ירושלים, ף*
 העירייה ראש על־ידי שנשלחו יוני־דואר ^

 המדינה, לנשיא העצמאות יום ברכת לשאת
 בלילה, לעוף אומנו לא היונים כי נתברר

לשובך. שובן לפני השחר עלות עד המתינו
¥ ¥ חי לחם¥ 

 המשטרה את אורח עובר הזעיק חיפה,
 על גוויות שלוש מונחות מדוע לחקור ^

 למבוכתו גילה מאפיה, של שולחן־עבודה
מ במאפיה, לישון שנהגו פועלים אלה היו כי
 במקום אפיית־לילה, על האיסור הוטל אז

 של המוקדמות בשעות עבודתם למקום לצאת
הבוקר.

ספרותית גניבה¥ ¥ ¥
 בפני מסעדה בעל הודה כאר־שבע, ף*

 דרש כי לתיירות הממשלתי המרכז נציג
 על תיירים, לששה ארוחה עכור ל״י 108
צרפ משבועון על־ידו שהועתק תפריט סמך
 להוריד הממשלתי הפקח על־ידי הוכרח תי,
ל״י. 30־ל המחיר את

¥ ¥ ¥
ל)ארץ <חוץ דרך

 התזמורת הנהלת חילקה תל־אסים, ן*
ל להאזין שבאו למבקרים הפילהרמונית

ה מן המבקש מאמר ובה תיכניה, קונצרט
הנאו הארצות כמנהג ״לנהוג הישראלי קהל
 הישראלית התזמורת פני את המקבלות רות,

ונלהבות.״ ממושכות בתשואות
חותפת הוכחה¥ ¥ ¥

 לעזרה־ראשונה, אשר, נזקקה רמלה, ן*
 בשוק בננה קליפת על התחלקה באשר ^

 להוכיח בנסותה בזרועה, נחתכה המקומי,
שהושל הבננה, קליפת כי עירוני לפקח

לה יכולה אינה בנה, על־ידי לרחוב כה
לציבור. סכנה וות

זול טעם¥ ¥ ¥
 על חנות־מבולת בעל התלונן נתניה, ך*

1.  בחנותו, יום מדי מופיע שהיה אלמוני .
לקו עם עסוק החנווני של היותו את מנצל

 מיצרך מכל מעט טועם האחריב, חותיו
 דבר. לקנות מבלי מסתלק ולבסוף

¥ ¥ ¥
? ימצא מי עלי אשת

 מודעה ה־פיעה העתיקה, ירושלים
 דדואן עלי חיפש כה העתונים, באחד

 פרטי״ יתר בין מסר שנעלמה, אשתו אחר
 שחורות עיניים בעלת ״רזה, היא כי תיאורה
הזמן.״ כל שטויות ומדברת

שן תחת שן * * *
 בהרקת שהתמחה כייס נתפס חיפה,
 שאלה שעה רופאי־שיניים, של כיסיהם

בשיניו. לטפל עליו התכופפו
¥ ¥ ¥

כמשפחה נשאר
 שחדר פורץ המשטרה עצרה טכריה, ף*

הקו ממגירת ל״י 7 גנב מכולת, לחנות .2
שי סימני את נקניק חתיכת על השאיר פה,
טכנ החנווני, של בנו על־ידי זוהו אשר ניו,
 שיניים־תות־ שהרכיב מקצועו, לפי שיניים אי

 ההתפרצות. לפני יומיים לפורץ בות
הגזהר הלם* ¥ ¥

 את לדחות ירון שמואל ביקש חדרה, ך•
 אסר רופאו כי בטענה חתונתו מועד ^
 החולה. לבו בגלל התרגשות, כל עליו

¥ ¥ ¥
השיכחה מגילת

 ב־ לקשט העיריה הורתה תל־אכיכ, ף*
לק הציבוריים הבניינים כל את דגלים

 :אחד בנין רק שכחה העצמאות, יום ראת
 בשעתו נחתמה בו העירוני המוזיאון בניין

^ המדינה. הקמת ביום מגילת־העצמאות

צברית
בפאריס

 ייצגה כו אשר העמים, בנית כנס פפארים נפתח השבוע
 פתיחת למחרת ישראל. את ׳,56 צברית ארז, אופירה
 מרחבי ארצות 21 של נציגותיהן השתתפו בו הכנס,

 מהם, כרבים המאורע.. על צרפת עתוני כל מסרו העולם,
 בהם מסויימים, במקרים במיוחד. ישראל נציגת צויינה

 ארז אופירה הוצגה ראשי, למאמר נושא ישראל שימשה
 בטורי מרעיש כה מקום שתפסה הארץ לבני כדוגמה

 של האישיים רשמיה להלן, יום. אותו של החדשות
בצרפת. מסעה ראשית על ׳,56 צברית ארז, אופירה

ת על גו  נערכה שם אל, השבועון בניין גג על מצולמות העמים מבנות כמה פאריס. ג
 בפני ארצות 21 של המשתתפות כל הוצגו זו במסיבה מיוחדת. עתונאים מסיבת לכבודן

במרכז. רקומה, תימנית בשמלה מופיעה ישראל, נציגת ארז, אופירה עתונאים. מאות

 בכל אולם לכתוב, מכדי עייפה ני ^
 ראשון יום על לפסוח אי־אפשר זאת <£

מלה. ללא בפאריס
 קצת זאת ועם מעניינת היתד, הנסיעה

 ולבסוף ובפרנקפורט, ברומא החניות קשה.
 פיצוי היו פאריס, שליד בשדר,־התעופה

לעננים. מעל שבילינו במקצת הקשות לשעות
 במתנות המטוס לב את שכבשתי לאחר רק

ו באוניים צמר־גפן סוכריות, גומי־לעיסה,
 להעניק הוא נאות שלמות, ארוחות אפילו

שלוות. שעות כמה לי
¥ ¥ ¥

ושודדים רקדנית ער
 פאריס, ליד אורלי, שדה־התעופה ף*

 אל השבועון נציגי פנינו את הקבילו ■2
כמובן. צלמים, גם איר־פראנס. וחברת

הפורמ העניינים כל את שעברנו לאחר
שולח ליד התיישבנו גמור, ובסדר מהר ליים,

 הנשקפת שדה־התעופה, במסעדת ערוכים נות
ב אשר האוויר, מזג ההמראה. מסלולי אל

ב התקלקל ושפיר, נאה נראה הטיסה שעת
 כבר במסעדה, כשישבנו עצומה. מהירות
 והאופק אפרפר גוון לקבל הדברים הספיקו

י הארץ. בשמי נזכרתי עצוב. קצת נראה
 מרתה על גם עניינים. אלף על שוחחנו

ב הצליחה לא דווקא שהיא כנראה גראהם.
 כמעט היו הציגה שבהם וד,אולמות פאריס

הצלם בדיחה לי סיפר כך על לגמרי. ריקים

ו כבוד המעורר גבה־קומה, גבר אל, של
 הרוצה ״אדם תפסתי. לא שמו את ואשר עניין׳
 גראהם מרחה להקת של בהופעתה לבקר
אקדח.״ עמו לקהת צריך

 ״מפחד : מדוע לי הסביר הצלם התפלאתי.
 באולם יחידי יהיה זה צופה הן שודדים...

הענקי.״
¥ ¥ ¥

?קולנוע תור בלי
ר לא ך■* כי  אנד פורגי להקת את גם הז

רקד ולהקת מאד, כאן שהצליחה בנז, ) ן
כ פאריס את שכבשו רוסיים, עממיים נים

 מוסיקאים של לשמותיהם נשאלתי סערה.
 זלצ־ פנינה את הזכרתי וכאשר ישראליים

 ופראנק ריגאי עמירם דמארי, שושנה מן,
 אנשי היו ואלה הם. מי איש ידע לא פלג,
גדול... צרפתי עתון

לשכ ניסו כולם לטלביזיה. עברה השיחה
ה ייעלם אחדות, שנים בעוד כי אותי נע

 בבתי הטלביזיה רק ותישאר לחלוטין קולנוע
מבחי יתן זה מד, יודעת לא אני המגורים.

 כספית, שמבחינה כנראה אבל אמנותית׳ נה
ה בהחלט. כדאי הדבר יהיה הפחות, לכל

 ממוצעת, משפחה כי ומצאו חישבו צרפתים
מי בקולנוע, לשבוע פעמיים־שלוש המבקרת

 למחיר השווה סכום סרטים על לשנה ציאה
 ? מה מעניין, טלביזיה. מקלט
עדיין אין בתל־אביב הקולנוע לבעלי אבל
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